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Identifikasi kalimat berikut.
1. Bahasa sangat dibutuhkan dalam kegiatan
komunikasi karena itu keevektifannya harus
diperhatikan agar komunikasi menjadi
komunikatife.
2. Komunikasi antar siswa dan guru menjadi modal
utama dalam proses belajar mengajar sehingga
harus diperhatikan pemakaian bahasanya.
3. Agar terjalin pemahaman yang serasi, maka
harus ada komunikasi yang terbuka.

4. Mahasiswa harus menguasai tehnik penulisan
karena ini penting untuk penyusunan tugas akhir
sehingga mereka tidak dipusingkan oleh masalah
tehnis penulisan.
5. Dalam situasi formal tentunya akan digunakan
bahasa resmi, lengkap dan tersruktur baik dalam
tata kata, tata kalimat maupun tata paragraf
sehingga sususnnya menjadi sistematis.
6. Kebudayaan terdiri atas beberapa komponen.
Sedangkan kesenian menjadi salah satunya.
7. Kedua negara itu seperti anjing dan kucing
8. Penjelasan mengenai masalah itu telah kami
berikan pada halaman 10
9. Para hadirin dipersilahkan duduk
10.Mereka bertemu di perjalanan antara
yogyakarta dan surabaya
11.

12.Identifikasi paragraf berikut :
1. Ketunanetraan dapat disebabkan oleh faktor
intern dan faktor ekstern. Upaya yang dapat
dilakukan untuk mencegah terjadinya tunanetra,
meliputi tiga cara, yaitu: secara medis, sosial,
dan edukatif. Sebab-sebat tersebut merupakan
sebab utama penyebab tuna netra.
2. Tanaman bambu mempunyai banyak manfaat.
Industri telah mengembangkan bambu menjadi
pulp dan kertas, bambu lapis (ply bambu), dan
bagian dari composite board juga barang
kerajinan lainnya. Tanaman bamboo menjadi
sangat langka di Indonesia. Wilayah-wilayah di
Indonesia disulap menjadi daerah pemukiman,
sehingga tidak ada lagi ladang bamboo.
Dalam interaksi tersebut guru memiliki peranan
ganda, yaitu sebagai pengajar sekaligus sebagai

pendidik. Sebagai pendidik guru berkewajiban
memberikan nilai-nilai , membina anak didiknya
agar menjadi manusia yang memiliki moral dan
budi pekerti yang luhur. Jadi, guru harus bisa
memerankan dua peran tersebut secara
bersama-sama.
13.Susunlah kalimat-kalimat berikut menjadi
paragraph yang tepat
1. Sebaliknya dalam situasi informal akan
digunakan bahasa santai, tidak lengkap dan tidak
terstruktur.
2. Dalam situasi formal tentu akan digunakan
bahasa resmi, lengkap dan terstruktur
3. Interaksi belajar mengajar merupakan peristiwa
komunikasi yang berlangsung dalam situasi
formal.
4. Fakta di lapangan ternyata menunjukan hal
yang berbeda.

14.Susunlah 2 paragraph Deduktif dan induktif
dengan pikiran utama “ menulis itu sulit”

